Tillæg til uddannelsesbevis

Beskrivelse af uddannelsen som
Pædagogisk assistent

Navn på uddannelsesbevis på dansk
Uddannelsesbevis for Pædagogisk assistent

Uddannelsens navn
Pædagogisk assistent

Beskrivelse af kvalifikationer og færdigheder
Den uddannede pædagogmedhjælper kan alene og i samarbejde med forældre, pårørende og kolleger i bred forstand udføre
pædagogisk og omsorgsrettet arbejde i institutioner og private hjem mv. i forhold til børn, unge og voksne med almindelige eller
med særlige behov herfor.

Typiske jobs eller arbejdsområder
Den uddannede ansættes som regel enten som pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgshjælper, personlig hjælper eller
klubmedarbejder.
Pædagogmedhjælpere ansættes fortrinsvis ved dag- og døgninstitutioner. De hjælper med at passe, vejlede, beskæftige og
undervise institutionens brugere eller beboere.
Dagplejere passer andres børn om dagen i sit eget hjem. Dagplejen vil typisk omfatte indtil 5 børn under 14 år. De fleste børn i
dagpleje er under 3 år. Det pædagogiske arbejde i hjemmet sker under supervision af en pædagog fra dagplejeformidlingen.
Omsorgsmedhjælpere udfører typisk medhjælperopgaver for pædagoger mv. ved institutioner, bofællesskaber ol. for børn og
voksne med fysiske og psykiske handicap, børn med adfærdsproblemer der er anbragt uden for hjemmet og for stofmisbrugere.
Arbejdet består som regel af træning, pasning og pleje.
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Uddannelsens varighed
Uddannelsen varer 2 år og 9 måned(er), normalt fordelt på 74 ugers undervisning og 52 ugers praktikuddannelse.
De danske erhvervsuddannelser er vekseluddannelser. Dvs. at eleven skiftevis undervises en periode på skole og derefter er en
periode i praktikuddannelse, dvs. under oplæring i en godkendt virksomhed.

Uddannelsesniveau
Uddannelsen er en erhvervsuddannelse og svarer til niveau 3 i Isced-systemet (Isced 1997).

Adgang til højere uddannelsesniveau
Den beskrevne erhvervsuddannelse giver adgang til både videreuddannelse (Isced, niveau 4) og efteruddannelse i Danmark.

Udstedende myndighed samt retligt grundlag
Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen
Ny Vestergade 17, 3. sal
1471 København K
Den udstedende myndighed er ved bekendtgørelse af Undervisningsministeriet bemyndiget til at udstede uddannelsesbevis for
uddannelsen.

Karakterskala
På uddannelsesbeviser udstedt efter den 1. august 2007 anvendes 7-skalaen.
På beviser udstedt før den 1. august 2007 er anvendt 13- skalaen, som fra denne dato er afløst af 7-skalaen

Yderligere oplysninger
Styrelsen for International Uddannelse
Fiolstræde 44
DK 1171 København K
Tel: +45 3395 7000
Fax: +45 3395 7001
E-mail: iu@iu.dk
www.iu.dk

Forklarende Note
Dette dokument er udfærdiget for at forklare hvad det tilhørende uddannelsesbevis står for. Afsnittene i beskrivelsen bygger på
anbefalingerne fra Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2204/EF af 15. december 2004 om en samlet
fællesskabsramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer (Europass).

